LÁ THƯ MỤC VỤ
Chúng ta lại bước vào tháng các linh hồn. Và như thói quen đạo đức của chúng ta ai cũng xin
lễ cầu cho các linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, những người đã ra đi
trước chúng ta. Nhiều người còn xin lễ cầu cho các linh hồn không có thân nhân hay không còn
được ai nhớ đến, mà chúng ta thường gọi theo cách nói bình dân là “các linh hồn mồ côi.”
Tháng các linh hồn được bắt đầu bằng hai lễ quan trọng đi chung với nhau là lễ kính Các Thánh Nam Nữ và lễ Cầu
cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời. Lễ vào ngày đầu tháng là lễ kính những tín hữu đã qua đời mà giờ đây đang hưởng
nhan thánh Chúa trên Thiên Đàng, còn lễ vào ngày mồng 2 là lễ nhớ đến những tín hữu đã qua đời mà hiện nay
đang còn trong Luyện ngục. Trong ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời mà đang còn ở trong Luyện ngục, chúng
ta chẳng những nhớ đến họ, mà còn cố gắng qua lời cầu nguyện, các việc bác ái, và tham dự Thánh Lễ để lãnh ơn
toàn xá hầu chỉ cho họ. Có hai việc chúng ta có thể làm để lãnh ơn toàn xá (hay còn gọi là ơn đại xá) trong ngày lễ
cầu cho các tín hữu đã qua đời, thứ nhất là viếng nhà thờ và thứ hai là viếng đất thánh. Việc viếng đất thánh để
lãnh ơn toàn xá cũng có thể thực hiện trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 8 tháng mười một. Trong khi việc viếng
nhà thờ và đất thánh này được thực hiện bởi những người còn sống, nhưng ân xá lại chỉ được dành cho các linh
hồn nơi luyện tội, vì thời giờ lập công phúc của họ đã hết, nên họ chỉ còn trông nhờ vào ân xá chúng ta làm giúp họ
để qua đó những ngày thanh luyện của họ được rút ngắn lại.
Nhưng Luyện ngục là gì? Sách Giáo Lý Công Giáo từ câu 1030-1032 nói về tín lý của luyện ngục như sau:
“Những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn
được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng
phúc Thiên Ðàng… Hội Thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Ðiều
này khác hẳn với hình phạt đời đời của kẻ bị chúc dữ: Hội Thánh công bố giáo lý về luyện ngục cách riêng trong
các công đồng Flôrence (x. DS 1304) và Trentô.”
Nhưng tại sao nếu cuối cùng rồi sẽ được lên Thiên Đàng mà lại phải còn cần thời gian ở trong nơi trung gian là
luyện ngục? Câu được trích dẫn bên trên “để đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phúc Thiên đàng” chỉ
cho chúng ta đúng câu trả lời, nhưng sách Giáo Lý Công Giáo còn cung cấp cho chúng ta câu trả lời rõ hơn:
“Ðể hiểu giáo lý và cách thực hành của Hội Thánh, chúng ta phải biết tội có hai hậu quả. Tội nặng làm
cho ta không được hiệp thông với Chúa, nên không được hạnh phúc vĩnh cửu. Sự mất mát này gọi là "hình phạt
đời đời". Ngoài ra, tất cả các tội dù là tội nhẹ, đều có sự quyến luyến lệch lạc với thụ tạo, nên cần được thanh tẩy
hoặc ngay đời này hoặc sau khi chết trong luyện ngục. Sự thanh luyện đời này cũng như đời sau giải thoát ta khỏi
"hình phạt tạm". .. Ðược tha thứ tội lỗi và tái lập hiệp thông với Thiên Chúa, hối nhân cũng được tha các hình
phạt đời đời do tội. Nhưng những hình phạt tạm vẫn còn.” (GLCG 1472-1473)
Qua những việc đền tội, cầu nguyện, làm việc bác ái, và kiên nhẫn chịu đựng đau khổ, chúng ta có thể đền cho
những hình phạt tạm của tội lỗi của chúng ta. Nếu bất cứ hình phạt tạm nào vẫn còn chưa được đền trả lúc cuối đời
thì chúng ta phải đền trả trong Luyện ngục trước khi được vào Thiên Đàng. Nhưng có một điều an ủi là chúng ta
không bao giờ là những lữ khách cô đơn vì chúng ta là những chi thể trong cùng một thân thể:
“Người Ki-tô hữu không đơn độc khi cố gắng thanh luyện khỏi tội lỗi và thánh hóa bản thân nhờ ơn Chúa.
"Trong Ðức Ki-tô và nhờ Ðức Ki-tô, mỗi con cái Thiên Chúa được liên kết một cách lạ lùng với những anh em kitô hữu khác trong sự hiệp nhất siêu nhiên của Nhiệm Thể Ðức Ki-tô như trong một ngôi vị nhiệm mầu".
Trong mầu nhiệm Các Thánh Thông Công, các tín hữu - những người đã về quê trời, những người còn đền
tội nơi luyện ngục hay những người đang lữ hành trên trần gian này- tất cả liên kết với nhau trong tình yêu bền
vững và chia sẻ với nhau những điều thiện hảo (x. Phao-lô VI, Tông hiến "Giáo lý về lòng khoan dung" 5) .Trong
sự hiệp thông kỳ diệu này, sự thánh thiện của một người ảnh hưởng trên người khác vượt xa thiệt hại do tội lỗi của
một người có thể gây ra cho người khác. Vì thế, sự hiệp thông của Dân Thánh giúp cho hối nhân được thanh luyện
nhanh chóng và hữu hiệu hơn.” (GLCG 1474-1475)
Sự trợ giúp của chúng ta cho những linh hồn còn đang thanh tẩy trong luyện ngục chẳng những rút ngắn thời gian
thanh tẩy của họ, nhưng cũng còn là ân xá chúng ta làm cho chính chúng ta vì khi họ được về hưởng nhan thánh
Chúa họ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Mầu nhiệm Các Thánh Thông Công là một mầu nhiệm tuyệt vời phải
không quý ông bà anh chị em? Xin cảm tạ Lòng Thương Xót của Chúa.
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